
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan penelitian ilmu

hukum normatif dan penelitian ilmu hukum empiris. Penelitian hukum ini dimaksudkan

terhadap implementasi ketentuan hukum normatif sacara langsung pada setiap peristiwa

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

B. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan terhadap objek

penelitian yang dilakukan secara wawancara di  Kantor Pertanahan Kabupaten

Pesawaran.

b. Data Skunder

Data skunder diperoleh dari studi kepustakaan bersumber dari literatur yang mencakup

dokumen resmi, buku-buku, laporan hasil penelitian, perundang-undangan dan  data lain

yang berhubungan dengan penelitian.

Data skunder dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan hukum primer : peraturan perundang-undangan

a) Undang-Undang Dasar 1945;

b) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria;

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 Tentang

Pendafataran Tanah;



d) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun

1997 tentang Pendaftaran Tanah.

2) Bahan hukum sekunder adalah leteratur yang berkaitan dengan pokok permasalahan,

karya ilmiah, dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek permasalahan yang

diteliti.

3) Bahan hukum tersier adalah majalah, koran, kamus besar bahasa indonesia, kamus

hukum, kamus bahasa inggris, dan bahan yang diperoleh dari internet.

C.  Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui prosedur sebagai berikut :

1) Studi kepustakaan, dengan tujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang

dilakukan melalui studi dokumen dengan membaca, mencatat, dan mempelajarinya

serta menganalisis buku-buku dan peraturan perundang-undangan serta dokumen lain

yang berkaitan dengan penelitian.

2) Studi lapangan, yang dilakukan melalui wawancara dengan daftar pertanyaan terbuka

serta menghimpun data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran dan

Notaris/PPAT.

b. Prosedur Pengolahan Data

Sesudah melakukan pengumpulan data, kegiatan berikutnya adalah pengolahan data

sebagai berikut :

1) Pemeriksaan data, yaitu berupa penentuan data sesuai dengan pokok bahan bila

terdapat kesalahan dan kekeliruan;



2) Pengklasifikasian data, yaitu berupa penggolongan atau pengelompokan data menurut

kerangka pembahasan yang ditentukan;

3) Sistematika data, yaitu penyusunan data yang dilakukan dengan cara menyusun dan

menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis mempermudah

dalam pembahasan.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini, berupa berkas-berkas permohonan pendaftaran

tanah pertama kali secara sporadik. Data dianalisis secara deskriptif, yakni dengan

memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang diperoleh di

lapangan dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis selanjutnya ditarik

suatu kesimpulan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.


